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LA PALANCA
II FESTIVAL DE CIRC CONTEMPORANI D'ESPARREGUERA

30 DE SETEMBRE, 1 i 2 D’OCTUBRE DE 2022

Risc, poesia, humor i acrobàcies
Arriba la segona edició de La Palanca, el
Festival de Circ Contemporani d’Esparreguera, amb el propòsit d’apropar el circ contemporani a tots els públics. Aquest cop el
Festival aposta decididament per l’espai
públic amb una oferta d’espectacles gratuïts
de carrer, combinada amb espectacles que

es mostraran en espais escènics de la vila.
Abastarà tots els barris d’Esparreguera,
amb tallers de circ que faran les delícies de
grans i petits.
El Festival posa a l’abast del públic propostes
diverses, que posen l’accent en el risc, la poesia,

l’humor i les acrobàcies, amb espectacles
internacionals de Suècia, Alemanya i Argentina. En aquesta edició La Palanca compta
amb un convidat d’excepció, Manolo Alcántara, artista de circ esparreguerí, que oferirà tant
l’espectacle inaugural com la funció escolar,
amb els espectacles Déjà vu i Maña.

Espectacle inaugural

DÉJÀ VU

Cia. Manolo Alcántara | Catalunya
Laia Rius, Manolo Alcántara, Sílvia Compte i Joan Trilla

Divendres 30 de setembre a les 8 del vespre

Risc i humor, amb un toc de surrealisme
Déjà vu ens parla de la distància entre una persona i els seus
somnis, del que és i el que voldria ser. Els somnis ambiciosos
desperten aires de grandesa però poden esdevenir impossibles
i abocar al desànim. L’espectacle, visual i sense text, porta
l’espectador a una realitat confusa en un espai i temps indeterminats, amb un espai escènic que juga amb la desproporció
extrema de les mesures.
Manolo Alcántara (Esparreguera, 1970) és un artista intuïtiu i
autodidacte que treballa en la recerca d’un circ personal i singular. Compta amb un ampli reconeixement a nivell internacional
i l’any 2021 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Circ.
Teatre La Passió
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> Déjà vu - ©Raquel Garcia

Més informació:

www.esparreguera.cat
www.entrades.esparreguera.cat

+7

8 € / 5,60 €
PÀGINES CENTRALS

DIMECRES 21 DE SETEMBRE

DISSABTE 1 D’OCTUBRE

Ohlimpiadas

Gregaris

Gap of 42

Mónica Suárez i Berta Garriga

Nilas Kronlid i Manel Rosés

Christopher Schlunk i Iris Pelz

Cia. La Sincro | Galícia

18 h
+65

Plaça de la Pagesia
Lliure

Cia. Soon Circus Company | Catalunya / Suècia

01

11.30 h
TP

Plaça del Centre
Lliure

06

Cia. Chris & Iris | Alemanya

19.30 h
TP

Plaça del Pagesia
Lliure

01

Un espectacle tendre i divertit sobre el costat
més humà de l’esport
Gregaris no és ni èpic, ni heroic. És un
espectacle de suar, honest, tendre i divertit,
que s'endinsa en el vessant més humà de
l'esport per a parlar de l'amistat. Una amistat
entre dos homes que, a través de l'acrobàcia
i l'humor, transiten constantment entre la
col·laboració i el conflicte tot buscant
l'equilibri entre gregari i líder.

Un elogi de la diferència
Entre els cossos d'aquests dos artistes hi ha
una diferència de 42 quilos i de 42 centímetres. L’espectacle treu partit d'aquesta
diferència per a construir un xou hipnòtic en
el qual les acrobàcies i el mà a mà es combinen amb la dansa i el teatre.

> Gregaris - Cia. Soon Circus Company

> Gap of 42 - ©Kai Hebestreit

Maña

Flou Papagayo

The Crazy Mozarts

Manolo Alcántara i Joan Trilla

Clara Poch, Marta Camuffi i Marçal Calvet

Santiago Blomberg i Sebastián Guz

Esport, dansa, humor i acrobàcies
Dues dones de neteja avorrides de la seva
rutina diària entren en un món de somni en
el que la seva jornada laboral és retransmesa com si es tractés d’una competició
olímpica. Aquesta competició és narrada a
través de la veu en off per Julia Luna, periodista esportiva de TVE.

> Ohlimpiadas - Cia. La Sincro

DIMECRES 28 DE SETEMBRE
Cia. Manolo Alcántara | Catalunya

10.30 h
Funció escolar

Teatre La Passió
4,20 €

Cia. Mundo Costrini | Argentina

Cia. Mumusic Circus | Catalunya
02

18 h
TP

Plaça del Centre
Lliure

06

21.30 h
+7

La Passió (Sala Petita)
8 € / 5,60 €
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La creació d’una obra d’art en directe
Maña és un espectacle directe i transparent
que des d’un bon principi desvela la seva
intenció: construir un arc gegant amb caixes
molt pesades utilitzant la menor força possible
i amb l’ajut d’una tecnologia antiga i precària
encara que plena de vigència. La clau de
l’espectacle és l’enginy.

Una curiosa incoherència
Tres caràcters sensibles i caòtics peregrinen
de forma circular en una pista de circ eterna i
universal.
Les emocions i el deliri per compartir són
l'impuls d'aquest curiós viatge on cada un
d'ells aconsegueix convèncer l'altre d'allò que
ni ell mateix sap.

Música clàssica, humor i circ
The Crazy Mozarts és un concert de música
clàssica interpretat amb instruments insòlits de
la mà de dos personatges excèntrics. Inspirat
en el cinema mut i l’animació, el públic serà
còmplice d’una simfonia de gags i situacions
absurdes. Dos músics faran l’impossible per
sobreviure a aquest caos musical.

> Maña - ©Jordi Calvet

> Flou Papagayo - ©Gerard Riera

> The Crazy Mozarts - Cia. Mundo Costrini

@esparreguera

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

Gaudim del circ, obrim la cultura

I les idees volen...
Cia. Animal Religion | Catalunya

Quim Girón, Joana Serra i Joan Cot Ros

11 h i 17 h
+2/5

La Passió (Sala Petita)
6 € / 4,20 €

04

Circ per als més petits
I les idees volen... és un espectacle fresc on
pocs objectes tenen molt de protagonisme i
petites troballes creixen fins a esdevenir
escenes divertides, fantàstiques i plenes de
complicitat. Un espectacle en què el joc, la
col·laboració amb el públic, la llum i la música
s’enllacen per tal que cada funció esdevingui
una experiència diferent.

La Palanca es consolida enguany amb
una segona edició que s’obre al món
amb la presència de diferents companyies internacionals, s’obre a tots els
públics amb més representacions al
carrer i s’obre als barris d’Esparreguera
amb espectacles i tallers que aproparan el circ contemporani a tota la població. I és que, amb l’obertura d’aquest
festival, des del govern municipal
volem refermar l’aposta per la cultura i
les arts escèniques com a elements
propis de la identitat esparreguerina i,
sobretot, com a factors de cohesió i
transformació de la societat.
El trànsit cap a una Esparreguera oberta i
arrelada a la cultura passa sens dubte
per l’impuls i la promoció d’iniciatives
com La Palanca, un festival amb talent
local reconegut mundialment, com el del
Manolo Alcántara, Premi Nacional de
Circ, que simbolitza a la perfecció la
nostra essència com a poble vinculat a
les arts escèniques. Entre tots i totes,

> Eduard Rivas, Alcalde d’Esparreguera

fem que aquesta identitat sigui el punt de
suport que ens permeti impulsar-nos cap al
futur i l’Esparreguera que volem ser. Gaudim
del circ, obrim la cultura, projectem-nos cap
al futur!

> I les idees volen... - ©Marc Marín

Envà

Potser no hi ha final

Àfrica Llorens i Raimon Mató

Pablo Domichovski, Marc Hidalgo, Tomàs Cardús i
Sergi Estella

Amer i Africa Circ Cia | Catalunya

12.30 h
TP

Colònia Sedó - Museu
6 € / 4,20 €

Cia. Circ Pistolet | Catalunya

09

Una al·legoria de les parets mentals que ens
empresonen
Les persones sovint construïm parets mentals
que ens protegeixen d’un suposat perill
emocional respecte els altres. Després, ens
passem la vida buscant la manera d’alliberar-nos-en, sense adonar-nos que l’únic que cal
fer és tirar a terra l’envà, aquesta paret prima
que ens separa, que ens impedeix sentir plenament i comunicar-nos sense barreres.

18.30 h
TP

Teatre La Passió
8 € / 5,60 €

02

Un gran viatge delirant a ritme de rock
Un portador que mana i ho vol controlar tot,
encara que ningú li fa cas. Un àgil verticalista
desmanegat, juganer i amb molt de ritme. Un
acròbata novell i despistat, i amb poca autoestima. I un músic amb deliris de grandesa i
records d'un passat millor... Què en pot sortir
d'aquest còctel tan divers i explosiu?

Venda i reserva
d’entrades
Les entrades es posaran
a la venda a partir del 15
de setembre de 2022 a
entrades.esparreguera.cat

Preus

Entrada general
8 €/ 6 €

Entrada reduïda
5,60 €/ 4,20 €

Infants a partir de 4 anys, joves fins a 25
anys, famílies nombroses o monoparentals, majors de 65 anys, jubilats, pensionistes, aturats i persones amb diversitat
funcional.
Infants menors de 4 anys, entrada gratuïta.
Tots els espais del festival són accessibles físicament. Si tens una necessitat
específica vinculada a una discapacitat
funcional, posa't en contacte amb nosaltres
a cultura@esparreguera.cat
Tipus de públic

Horari

Preu entrada

Localització

Espectacle inclòs a la Setmana +65.
Seients reservats als majors de 65 anys.
> Envà - ©Davide Garrone

> Potser no hi ha final - Cia. Circ Pistolet
www.esparreguera.cat

Tallers de circ per a infants
DISSABTE 1 D’OCTUBRE

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

Apicirc

Cia. Pessic de Circ | Catalunya
D’11 a 13 h
+0/3

Club de Tennis Rialenc

08

D’11 a 13 h

Plaça de Catalunya

05

De 17 a 19 h

De 17 a 19 h

Taller de malabars i
equilibris

CAN SE

Parc de la Vila
Lliure

D’11 a 13 h

03

Un petit circ d'experimentació sensorial
ambientat en el món de les abelles. En cinc
petites cúpules geodèsiques fabricades
artesanalment, els infants i els artistes interactuen a través de materials diversos realitzats
de forma artesanal.

D’11 a 13 h
+4

Cia. Giravolt | Catalunya

Cia. Los Herrerita | Catalunya

Parc de la Vila
Lliure

Cia. Pessic de Circ | Catalunya

Taller de Circ

Circ a les golfes

+4

10

Pistes Can Comelles

07

+4

Lliure

Quan érem petits vam descobrir que, a les
golfes hi havia una col·lecció d’objectes de
circ. Gaudirem de fer de trapezistes, de
caminar damunt del fil o a sobre l’esfera
d’equilibri, d’anar en monocicle, de provar de
fer malabars amb anelles, pilotes o bitlles i de
fer girar el plat xinès o el diàbolo.

Plaça de la Unió
Lliure

Un taller de circ variat on podreu fer un tast
de malabars, equilibris, acrobàcies i fins i
tot aeris! Podreu pujar al trapezi i a la bola
d’equilibris i fer malabars amb materials
diversos.

DÓ

03

Al taller hi trobareu diferents tipus de
malabars: pilotes, masses, diàbolos, plats,
pals del diable, mocadors, cintes i carioques.
També podreu provar els pedals, el corró, les
xanques per a grans i petits i el monocicle per
a fer equilibris.

CAN COMELLES

CAN RIAL

CAN SEDÓ

07
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Escenaris
01 - Plaça de la Pagesia
02 - Teatre La Passió
03 - Parc de la Vila
04 - La Passió (Sala Petita)
05 - Plaça Catalunya
06 - Plaça del Centre
07 - Pistes de Can Comelles
08 - Club Tennis Rialenc
09 - Colònia Sedó
10 - Plaça de la Unió
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